
لل   بب ب فالفاع سس رر لل ظظ بت سب ب لمتن بس لم بء ظلل بب،ى، أم شا العاصي اسنتبه! فالسنسان بأ
ظظر له: أسنت سنقول ر ب الن للعقوبة متنت قق بر بت عل،ى يطرأ ل كان وإن حت،ى لها م
ظله بق ب؛ أسنه با ليعا سن س ظعل ل بب ب فا سس رر ال سب ب متنتظ بس لم لب.د. لل ول

ظم ن ظ.د و لت الكريمئئة اليئئة فوائئئ لبئئو لل شئئئت إن أو القيئئاس لث فقئئل: اسئئتعما
ظله: ((  القياس ررنون فهللقو رظ نن ظقيئئس النوليسسن سسسنة إل يي حئئال )) في

سذبوا الذي ن الولي ن بحال هؤلء لبوا. ك ظق لعو ف
سن الكريمة الية فوائ.د وم ن بة أ ستن ظد ه في وجل عز الله س لل واح.دة عبا بم ن فك
ببه الله أطاع لل أثا ببه الله عص،ى بم ن وك ظله: ((  عئئاق يد فلنلقئئو ةة تجسس ةلنسسسن
ةه لل الل يد نولن تبدي ةة تج لل الله لنسن لل: إسنتنا يقال )) ل تحوي رة مث بفتنا أم سر ش
بمتنا وعظمتنا وجل عز الله لذسنا فل وكر بذ كما يؤاخ سن بل قبلتنا م ن آخ سنقئئول: إ

بض،ى ل ن سنكون أن التشريف مقت س.د سنح لة أش سم ن له عباد سن سبقتنا؛ م السنسئئان ل
قرم إذا ظغئي لك بم أن يتنب لقئو بتضئ،ى بي قق بس التكريئم؛ هئذا بم لة وليئ لئم بمئ ن إسئاء

قمه ظر قك ظة إليك لت بتئئه، بم ن كإساء لطئئا كئئان بمئئ ن كئئل ولهئئذا بشئئك، بل أكرم ظب بت مغ
ظة ب ب وجل عز الله بتنعم ظة لشكر م ن عليه وج بمئئ ن علئئ،ى يجئئ ب مئئال اللئئه سنعم
سوا ه.

ظم ن ظ.د و لل الكريمة الية فوائ ظة كما لته وجل عز الله ق.در قكم ظح لث و سن حي بته إ ستن
س.دل ل بب سير ول لت بغ ةة تجد نولن تبديل الله لنسنة تجد  فلن(( لت اللسسه ةلنسسسن

له تحويل ظسنها )) وج ظم ظم ن كو سن القئئ.درة تمئئا ظطيع ل العئئاجز أ بل أن يسئئت يجعئئ
بله ةة عل،ى أفعا سلف ق.د بل واح.دة وتير بخ سير تت ظز ه وتتغ براد، عئئ ن لعج قطئئ وأمئئا ال
لسنه ظم ظم ن كو ببة فلن الحكمة تما بق ظبقي ن لمعا سسا بب ب، كاسنت ال سسئئب ب وهذا ظلس ال

ظج.د إذا ظري ن في لو ظخ لل فإسنه ال بم بله؛ يع سن عم بتض،ى ل سن الحكمة لمق ل السباب أ
لف سل بخ بت لتها، عتنها ت ببا سب بس ظله: ((  ففي لم يد فلنقو ةة تج لل الله لنسن نولسسن تبدي

يد ةة تج لل الله لنسن ظم إثبات )) فيها تحوي ق.درة تما لق ظم ال بما بمة. وت قك ظح ال
ظم ن سن الكريمة الية فوائ.د و رر الذي الشيء أ ظم بت لذ يس بخ قؤ لي سم،ى بئئه و بسئئ ستنة لي لسئئ

لتئئه، أي فلن يقال: سئئتنة سرب ق ولهئئذا طريق بفئئ ستنة بيئئ ن لي لسئئ العئئارض، وبيئئ ن ال
بعئئل أن يمكئئ ن ول شئئيء العئئارض الشئئيء بعئئة، طريقئئة ليج بب ست والشئئيء لم
ظرد سط ستنة، يسم،ى الم لله التفريق هذا عل،ى وي.دل س وسلم: عليه الله صل،ى قو
للوا ثم المغرب قبل  صلوا المغرب قبل صلوا المغرب قبل ( ص

بة شاء الثالثة: لمن في قال بي ظه بذها أن ) كرا ظخ ست ستنة التناس ي بدة لس ظر سطئئ لم  (
بسنها لما يفعلو @ دائ

نم(( }:  أظئئ ن الج.ديئئ.د الئئ.درس {مبتئئ.دا وتعئئال،ى سئئبحاسنه الله قال ثم يل ينو يأ

ررنوا ةنسي ةض ةفي يي نر ل
ي ررنوا ا رظ نن يي يف يف ني ين يك رة يكا يب ةق ين يعا ةذي لل نن ا نم ةم ةه ةل نب يق
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رنوا يكا لد ينو يش نم يأ ره نن لة ةم لو والمئئراد للسئئتفهام هتنئئا ] الهمزة44))[فاطر: رق
الجملة عل،ى داخلة هي هل الستفهامية الهمزة وهذ ه والتقريع، التوبيخ به

ةة علئئ،ى أو المئئذكورة الموجودة لتنهئئا محذوفئئة جملئئ قي هئئذا فئئي السئئياب ق؟ يع
ظمتنهم في العلم لهل قولن سسنهئا يئا يقول بم ن التنحو: ف داخلئة مصئطف،ى!: إ
ظة هذ ه عل،ى سن القول هذا وعل،ى المذكورة الجمل بلئئم يقولئئون: إ التقئئ.دير: وأ

لروا بمة الواو فيجعلون يسي س.د بق سسنه الهمزة عل،ى لم بعل أن يمك ن ل ل قج الهمزة لت
بمة س.د بق رف تقتض،ى عطف حرف والواو الواو عل،ى م فيقولئئون: عليئئه، معطو

سن لطوفئئة الجملئئة وهذ ه عطف حرف والواو متأخرة الهمزة إ مئئا علئئ،ى مع
سك الوجه وهذا سبق بش سسنه ل بهل أ بسر أس لف ل إذ وأي سل بك بت العتنئئاء فيئئه السنسان ي

لذوف الشيء ذلك في س.در المح بق سن الثئئاسني القئئول وهو الم رة الهمئئزة أ داخلئئ
لر اليئئة هئئذ ه مثئئل ففئئي السياب ق يعيتنه محذوف عل،ى الكلم: سنقئئول: تقئئ.دي

للوا بف بغ ظسيروا ولم أ لة أو الرض في ي يكئئون قئئ.د التقئئ.دير وهئئذا سنحوهئئا، كلمئئ
لل سن بمعتنئئ،ى المواضئئع بعئئض في سه فيهئئا اسنعالمئئ يكئئون المواضئئع بعئئض أ

لرا لتنك ظاه س.در أن سهولة بكل ويمك بق لسنئئا لكئئ ن المحذوف، ذلك لت ل ب أحيا لع بيصئئ
ق.در أن عليك ةه السياب ق لحتمال المحذوف؛ ذلك تق بدة، لوج ق.د هئئذا فئئي متعئئ
سن سنقول سل الثئئاسني أو الثاسني القول إ سن..  الول؟ و بخئئر أو الثئئاسني القئئول أ ال
برب بعل أن وأسهل أق لة عطف، حرف الواو سنج علئئ،ى معطوفئئة هذ ه والجمل

ظ.ديم والصل سبق ما بلئئم فالتق.دير الجملة، عل،ى العاطف الحرف ذلك تق وأ
لله: ((  يسيروا، ررنوا يلموقو لر الرض في ينسي قي سس لر هئئو هئئل هتنا )) ال سئئي
لقلوب لر أو ال سسنئئه سنقئئول أن سنقئئول: الولئئ،ى كلهمئئا؟ أو القئئ.دام سي ظمل أ شئئا
سما الق.دام، وسير القلوب سير فيكون لر أ ظخ في بالتنظر فهو القلوب سي تاري
بمم لل بر ى وما السابقة ا بر ى وما عليهم ج ظل جئئ ظريئئ ن الخيئئر لهئئ ظم قسئئ ط ال ظق بال

لر ظسي ظبه السنسان في بجاء في بقل بلم أر رس وهو العا ظل قيه عل،ى جا ظس قر سر ،ك، ل لك بح يت
ظسني السير وأما ب.د بب بم أن فهئئو بالقئئ.دام السئئير أو ال س.د بقئئ هئئذ ه إلئئ،ى السنسئئان يت

ظبر، المواضع بت ظم ن ظليع ررنواوالسئئلم: (  الصلة عليه الرسول قول ذلك و رزنو
لنها القبور رر فإ كك يذ يرة رت ةخ سن ال بة ) فإ رر القبئئور زيئئار ل ب بالقئئ.دام سئئي به يئئذ
ظقف المقبرة إل،ى الرجل بشاه.د وي ظبر: هؤلء القبور هذ ه وي بت الذي ن القوم ويع

ر.د كاسنوا بش بل متنه أكثر وكاسنوا قوة متنه أ للئئوا ذلئئك ومع ما للئئوا مئئا إلئئ،ى آ إليئئه آ
سسنئئه يعئئرف حئئت،ى لؤول سئئوف أ بل مئئا إلئئ،ى يئئ ظت هئئؤلء إليئئه آ بل أم المئئ.دة طئئا

برت، لص لذا ق لر إ لن الرض في السي ب.دم ويكئئون بئئالقل ب يكئئو ليهمئئا بالقئئ بفئئع أ أسن
لر للمرء بمل بالقل ب السير بالق.دم؟ السير أو بالقل ب السي سسنئئه وأهون؛ أش ل

لطوف أن السنسان بإمكان سلها ال.دسنيا ي بهل، واحئئ.دة سئئاعة في ك قسئئ لر وأ السئئي
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ل.د بالق.دم لرا؛ أش ظه.د لسنه تأثي بما يشا ةء و بم ن را ظمع، ك بر ولهذا بس بمئئ لي أ عليئئه التنئئب
قلتنا إذا والسلم الصلة بخ ظر علئئ،ى د ظبي ن ديئئا سذ بعئئ برسنئئا الم لخل سلأ أم سل سنئئ.د وسنحئئ ن ظإ
لكون بتنا أن بئئا بب ظصئئي ببهم مئئا ي ظبئئر حئئت،ى أصئئا بت قع قحا ح سن بصئئ لسن ظسئئير، و لسسم أنو((  الم

سسنهئئا العلمئئاء قئئال )) (في) هتنا الرض في ينسيرنوا (علئئ،ى) ول بمعتنئئ،ى أ
بصا ح بماذا؟ للظرفية تكون أن ت سن ظل لكون أن تقتضي الظرفية ل فئئي السائر ي

ظف قو قرف ج سظ رم ال سن ومعلو ظئر أ قرض فئئي السا ظف فئئي يسئئير ل ال قو الرض بجئئ
با ح هو هل بت قف بفق بي بر سن ظسي سل فيه؟ ظلي لر ل؟ و ظرهئئا، عل،ى يسي قئئالوا: فئئئ(فئئي) ظه

لرها (عل،ى)، بمعتن،ى لله وسنظي ركمتعال،ى: ((  قو لن يب كل النخل جذنوع في نولص
ظمئئل الرض فيالتنخل: وقوله: ((  جذوع عل،ى )) أي بت براد أن )) يح بهئئا ليئئ

قه.د بها يراد أن ويحتمل الجتنس بع سيئئة، أو جتنسئئية تكئئون أن (أل) هتنا، ال ظ.د عه
براد يكون الول فعل،ى ببت الئئتي الرض جتنئئس فئئي السير الم ظصئئي بغضئئ ب أ
بص ب، لم والتي لد يكون الثاسني وعل،ى لت ظصئئيبت الئئتي بالرض المرا بضئئ ب أ بغ

قكري؟ أو الئئذهتني للعهئئ.د (أل) هتنئئا فتكئئون قذ قهتني؛ العهئئ.د الئئ ظذ سن الئئ ب.د ل العهئئ
قكري قذ لكور هتنا ،ك يكون أن لب.د ال قذ لد بم سما (أل)، عليه تعو مذكور يك ن لم إذا أ

ر.د فهو قه طي ب. ذهتني، ع
لله: ((  رظسسرنواوقئئو ين كيسسف فين رة كسسا )) قبلهسسم ةمسسن السسذين عاقبسس

سسنها هتنا (فيتنظروا) الفاء سسنها وقيل عاطفة قيل: أ عاطفئة أسنهئا فعل،ى سببية إ
رل في تكون بح قزم م لل يكون أي ج لمئئا، بعئئ.دها الفع سسنهئئا وعلئئ،ى مجزو سئئببية أ
لن لبا، بعئ.دها الفعئل يكو لئم التقئ.دير: أو يكئون سئببية كوسنهئا فعلئ،ى متنصئو

ظ ب الرض في يسيروا بب ظبسئ ظرهم ف رسنهئا وعلئ،ى يتنظئروا، سئي لن عاطفئة أ و يك
لظروا ولم الرض في يسيروا لم المعتن،ى: أو قتن ظمئئ ن الذي ن عاقبة كان كيف ي

بظر قبلهم، ستن لر هو هل هتنا وال بظ سن قلتنئئا إذا العيئئ ن؟ سنظئر أم القل ب سن سسئئير إ ال
لر الق.دم سير بظ ستن سن قلتنئئا وإذا العي ن، سنظر فال لر السئئير إ فئئالتنظر القلئئ ب سئئي
لر لذا القل ب، سنظ لكون إ لة ت بس ب للمري ن شامل قسر ما ح بف سئئبق، فيما السير لسن
السئئتفهام )) هئئذا قبلهسسم ةمن الذين عاقبة كان كيف فينظرنوا(( 

بقت الستفهامية الجملة سل كان كيف يعتني: فيتنظروا العمل (يتنظروا) ع ن بع
لتهم ري عاقب لموا هل لهم كاسنت عاقبة يعتني: أ قع لموا لسن ظر قك لأ لبوا أو و قذ لكئئوا لعئئ ظل قه لأ و
لظروا لن سنظر فإذا  اسن ظبئئر فسئئوف العاقئئل السنسا بت ظقيئئس يع علئئ،ى الحاضئئر وي
رة كسسان كيف((  الغائ ب، يبسس ةق لله الشئئيء )) عاقبئئة عا ةمسسن السسذين((  مئئآ
لتهم الهل ،ك قبلهم؟ ظم ن للذي ن العاقبة هي )) ما قبلهم بب ولهئئذا الهل ،ك عاق

لرنون نوإنكمتعال،ى: ((  الله قال أفل * نوبالليل مصبحين عليهم لتم
كئئاسنت فئئإذا الئئ.دمار، كئئاسنت كئئاسنت؟ ماذا آثارهم إل،ى )) فاسنظروا تعقلون
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لبه ال.دمار سن والستكبار التكذي ب وسب لبق فيما كان الذي السب ب فإ ليا س قد مؤ
ليا سيكون فإسنه الهل ،ك هذا إل،ى ظحق؛ فيما إليه مؤد قرب ق ل إذ بل @ ف
له قال لوة منهسم أشد نوكانواتعال،ى: ((  الل يعئئود )) (كئئاسنوا) الضئئمير رقس
س.د السابقي ن عل،ى م ن؟ عل،ى ومئع قئوة متنهئم أقئو ى قوة) يعتنئي متنهم (أش
لهم لم ذلك قع بف لتهم تتن قعهم ولم قو بتن لكوا تم ظل قه لظر لأ ظم إل،ى واسن بم ن عاد قو ل.د ( أشئئ
ستنا يرنوا لم  أنو(( تعال،ى؟ الله قال قوة) ايش م يقهسسم السسذي الله أن ي خل
لد هو لوة منهم أش رد )) وكاسنت رق بو ى ظمئئ ن عئئا ققئئ لما المئئم أ لة أجسئئا وصئئلب

لما س.دوا أسنهم حت،ى وعز بح بم ن ت ل.د قالوا:  ستنا أش له فقئئال لقوة ظم أنوتعئئال،ى: ((  اللئئ
ننوا لم ير لن ي ةذي الله أ يقهسسم ال لد هسسو خل يشسس ننهسسم أ بكهئئم رقسسوة ةم )) وأهل

ظف بكهم الشياء بألط بل لعون: ((  قال بالريا ح، أه يهسسار نوهسسذهفر ةري الن نجسس ت
ةتي ةمن بر تح بخ بيئئان )) فئئافت بر بج بهئئار ب قسن بيا ه وهئئي ال بم ظتئئه مئئ ن الئئئ ظلئئك تح قه لأ ف

برب ق بغ ظء بال لر كان الذي بالما ظخ بت قف بسئئان ظبئئه، بي ظقئئل فالسن بأ ى إذا العا بل ر هئئذ ه حئئا
بتها المم سو سن وق قعهم لم هذا وأ قعهئئم ولئئم يتنف أن فلبئئ.د اللئئه عقئئاب ظمئئ ن يمتن
ظبر، بت لد نوكانواقال: ((  بيع قوله: (وكئئاسنوا) في هتنا )) الواو قوة منهم أش

ظمل ظمئئل عاطفة تكون أن يحت بحئئال تكئئون أن ويحت كئئاسنوا والتقئئ.دير: وقئئ.د لل
س.د بكهم قئئوة متنهئئم أش ظبهم اللئئه فئئأهل بلهم بتكئئذي اللسسه كسسان نوما" ((  رسئئ

يزه ءء ةمن ليعج تأمئئل إذا )) هتنئئا الرض في نول النسمانوات في شي
بة يئئذكر لئئم وتعئئال،ى سئئبحاسنه اللئئه يقئئول: إن اليئئة السنسئئان هئئؤلء عاقبئئ
ظبي ن قذ كيسسف فينظسسرنوا الرض فسسي ينسسسيرنوا لم أنو((  اليئئة في المك

لئئم )) فلماذا قوة منهم أشد نوكانوا قبلهم من الذين عاقبة كان
قرها؟ لك لدا يذ ظئر هذا عل،ى ايش؟ عل،ى اعتما لظئئر يسئئير الئئذي السئئا يعتنئئي فيتن
لكم فالمعتن،ى ظسك أسنت اح بجة فل هؤلء عل،ى بتنف ظر ،ك أن إل،ى حا قك بذ سن لأ اللئئه بئئأ
سسنك أهلكهم لكم سوف ل ل ه بما هذا عل،ى تح برا الله كان نوما((  آثارهم ظم ن ت

يزه لقه شيء من ليعج لته )) قال: يسب نول النسسسمانوات فسسي" ((  ويفئئو
لنه الرض في لما كان إ لرا علي بز ه) اللئئه كئئان )) قئئال: (ومئئا قدي ظليعجئئ
بم التنحويون يسميها هتنا اللم سسنهئئا التنفئئي وهو الجحود ل قت ل بعئئ ب.د ه وق أي بعئئ
لطها التنفي، بع.د ل ط أي وضاب بع أن الجحود لم ضاب ةن بع.د تق ري كو ظف ظضا ح؟ متن وا

ببها أن أردسنا وإذا زي ن، (لئئم كان) أو (ما بع.د تقع سنقول: أن المبت.دئ إل،ى لسنقر
ير الله يكن لميك ن) ((  (( الجحئئود لم : هئئيسنقئئول )) اللم لهسسم ةليغف

يبهم الله كان نوما فئئإذا الجحئئود، لم )) سنقول: اللم فيهم نوأنت ةليعذ
لة (لم كان) أو (ما بع.د اللم وقعت بل سسنهئئا المضئئارع الفعل عل،ى يك ن) داخ فإ
لبه أو المضارع الفعل تتنص ب لة يتنص بر س.د سسنمئئا الخلف، عل،ى اللم بع.د (أن) مق إ
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لت الذي الضاب ط لك ن الجحود، لم اللم هذ ه سنسمي سل قل الواقعئئة -وهي أو
ةن بع.د رم كو ري- أع ظف بتنا ظم ن متن يكئئ ن) (لئئم كئئان) أو بئئئ(مئئا المسبوقة هي قول

رم؟ كئان لماذا بعئ سسنئه أ ظتي أن يمكئ ن ل أ لت بعئ.د ت ول: لسئ ظئ ن) تق ة ن (كئا ظئ ا بك
ببك لل لعذ ة ن غير أو مث ظئ ببه وما ليقوم كا ةن قلتنا: بع.د فإذا ذلك، أش متنفئئي كئئو

رم كان ستنا إذا لك ن أع لصا سنخاط ب لك لئا شخ ظ.د لع ب فقئئ.د التنحئئو في مبت عليئئه يصئئ
لور ةن كلمة تص يكئئ ن) (لم كان) أو (ما بع.د وقعت له: إذا متنفي) فتنقول (كو
ل ب الجحود، لم فهي ظص سمئئا المضئئارع الفعئئل وتتن ظسئئها إ ل ب هئئو كمئئا بتنف مئئذه

قيي ن ظف سما الكو لة وإ بر بم يزه اللسسه كسسان ما((  اللم بع.د بئ(أن) مض ةمسسن ليعجسس
لف شيء رر )) (م ن) حر المعتنئئ،ى، في وزائ.د العراب في زائ.د زائ.د، زائ.د ج

ل.د أسنه أي بن يعتنئئي التنفي توكي.د المعتن،ى؟ زيادة هي ما المعتن،ى، في يزي هئئذا أ
سك.د، التنفي بؤ يزهوقوله: ((  لم ظم ن) حرف )) إذا شيء ةمن ليعج جئئر قلتنا: (

سسنها (شيء) عل،ى فتنعرب زائ.د ظعل أ لفوع فا سمة مر يئئا ايئئش علئئ،ى مقئئ.درة بض
مصطف،ى!؟

: الياءالطال ب
ا اليئوم مصئطف،ى الظئاهر : ل،الشيخ ظطئر؟ م لمف بطئر!  ظعئل أف (شئيء) فا
لفوع مق.درة؟ بضمة مر

الهمزة. : عل،ىالطال ب
بزة : عل،ىالشيخ اللف؟ عل،ى الهم

الهمزة.  عل،ى..: الطال ب
الهمئزة، عل،ى قال: مق.درة التناس ظم ن أح.د علمتنا ما الهمزة؟ : عل،ىالشيخ

العراب؟ يعرف م ن
برةالطال ب س.د الياء. عل،ى : مق
: خطأ.الشيخ

ظر ه. : عل،ىالطال ب آخ
ظر ه. : عل،ىالشيخ آخ

بعالطال ب لل ظهورها ظم ن : متن ظف بحركة المحل اشتغا رر بحر الزائ.د. الج
ظم ن صا ح! طي ب، : ايالشيخ ةء ( سسئئماء) فئئي شي المؤلئئف: "  قئئال[كئئذا]ال
لقه لته يسب رر " وهذا ويفو ظزم ببعض بأس ل تفسي نمتعال،ى: ((  قال كما اللوا يأ

يب ةنس ين يح ةذي لل ين ا رلو يم نع ةت يي يئا كي لنس نن ال ينا يأ رقو ةب ننس يء يي ين يما يسا رمسسو رك نح )) يي
قجز ] ولك ن4[العتنكبوت: لم هو الع ب.د قيء عل،ى الق.درة ع ظمئ ن أولئ،ى وهئئذا الش

بل تعال،ى الله كان تقول: ما المؤلف تفسير لحو بتنه لي ل.د مئئا وبي ن بي رز ليريئئ عجئئ
ظته في ق.در رر هو بل ق ظد قل عل،ى قا ظد ظم ن شيء ك ل.دوم إيجا ب.دام أو مع لجئئود إعئئ مو
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ظيير أو ظر أو حال تغ لز ه ل تعال،ى فالله ذلك، غي السئئماوات فئئي ل شئئيء يعجئئ
سن الرض؛ في ول لئا أراد إذا وجل عز أمر ه ل لكئئون أن شئئي يقئول: (كئ ن) في

ل.دون ري ب بمل أ بمئئة ع لل واحئئ.دة كل بعئئ ظ ب علئئ،ى الشئئيء تج ظد ه حسئئ بر ،ك لمئئرا تبئئا
لز ه فل وتعال،ى رء ليعج لز ه ل كان وإذا الرض، في ول السماوات في شي يعج
رء سسنه الرض في ول السماوات في شي بز لئئ ن فإ بجئئ ظبي ن إهل ،ك عئئ ن يع قذ المكئئ
سذبوا الذي ن بل ك يقول: @ وسلم، عليه الله صل،ى الله رسو

لنه((  لما كان إ قلهئئا بالشئئياء )) أي علي لرا(( ك " الجملئئة )) عليهئئا  قسسدي
لعها بلها مما موق سسنها قب سما تعليل أ يزه اللسسه كان ماقال: ((  بل بل ليعجسس سلئئ )) ع

ري الحكم هذا ظف ظله: ((  المتن لما كان إنهبقو لرا علي ظعلئئم قسسدي لب ق )) وال ببئئا ظط اسن
قيء بش قيه لهو ما عل،ى ال بل برة ع ق.د قعل ظم ن التمك ن والق ظف قجز بل ال ظذ ه بع برة، به ق.د لقئئ ال
سوة لق ل ن وال لك قم ست قعف بل الفعل ظم ن ال رص فهي بض قجه ظم ن الق.درة ظم ن أخ لم و وأع

ةه ظم ن متنها بخر وج لر ه، كما آ له ما ستنذك ظسنه وج ظمئئه وجئئل عئئز كو ظته بعل ل وقئئ.در
لز ه سن شيء؟ ليعج ظم يكون أن إما الشيء ع ن العاجز ل بالسئئباب علمه لع.د

ب.دم يكون أن وإما ،به تغيرها التي ظته، لعئئ بت فلئئو قئئ.در بز تئئأمل قجئئ ظجز أي ع عئئا
ست ظز ه في السب ب لوج.د سما عج سما يعلم ل أسنه إ سسنه وإ ظ.در، ل أ لجئئل قيل فلو يق لر

قلا ح أن سنري.د إياهئئا أعطتنئئي قئئال: طيئئ ب خرباسنة كاسنت التي الساعة هذ ه تص
ظرف ما وهو ل.دا يع برس ما أب ب.در د بتنها يق قي سل يز بف ل؟ و آلت عتنئئ.د ه يقئئ.در؟ ما كي

سوة وعتن.د ه للصتناعة سية ق ظسن ب.در ب.د سل يصلحها يق ؟... و
يق.در. : ماالطال ب
بلماذا؟الشيخ  :

علم. ب.دون : لسنهالطال ب
قلم، عتن.د ه ما : لنالشيخ ب.در ما ع قق ق.دها يمك ن يصلحها ظي قس بثر، يف رل فيه أك رجئئ

ب.د ه آخر قلم عتن برس وق.د ع قلم د ظليا ح ع لل الساعات تص برة عتنئئ.د ه مئئا لك ن مث لقئئ.د
سية ظسن للول ب.د قحها؟ أن يمكئئ ن هل مش قل ب.دم يمكئئ ن؛ ل يصئئ برة لعئئ لذا القئئ.د بفئئاء إ اسنت
ظز ظمه لكمال وجل عز الله عج سسنئئه سنعئئرف وبهئئذا ق.درته، وكمال عل ل.د ل أ بجئئ ليو
ري قف لل بل الله صفات في محض سن ظت فئي سنفئي لكئ قم ن فهئو اللئه صئفا بضئ بت لم

ظت لبو لث بمال ل بجئئ.د أن يمك ن ل ك ري يو سمئئا ولهئئذا محئئض سنفئئ سيئئ ن العجئئز سنفئئ،ى بل بب
لما كان إنهقال: ((  السب ب لرا علي أعلم. )) والله قدي

رمواوتعئئال،ى: ((  تبئئار ،ك اللئئه قئئال ينسسس نق يأ ةه ينو لل يد ةبسسال نهسس نم يج ةه ةن يمسسا ني نن يأ ةئسس يل

نم ره يء رر يجا ةذي لن ين رن ركو يي يد ى يل نه نن يأ يد ى ةم نح ةم ةإ يم رل لما ا يل نم يف ره يء رر يجا ةذي يما ين
نم ره يد لل يزا لرا ةإ رفو ]@42))[فاطر: رن

6



ررنوا((  يف فينظ ين كي رة يكا يب ةق ةلهم ةمن الذين عا لد )) ما قب بالسير المرا
ظر هتنا؟ لبا الرض؟ في فه.د! السي لما قل ب.د بق له و قج سن ال.دللة و بخ اللئئه أ سبئئ الئئذي ن و

ظسيروا لم لظروا الرض في ي قبلهم. ظم ن الذي ن عاقبة كان كيف فيتن
سسنه فوائ.دها وم ن لظئئر أن لتنئئا يتنبغئئي أ قتن ظة إلئئ،ى سن ظبقي ن عاقبئئ بر السئئا اعتبئئار سنظئئ

ظلهم سذبوا حي ن بمآ بلهم ك لرا وليس رس ظتهم اعتبا ظتهم بقو ظزهم وصتناع وما وطرا
به بتنا وإذا ذلك، أشب قق سب ظع عل،ى هذا ط ظر إل،ى يذهبون الذي ن اليوم التناس واق ديئئا
سسنهم وج.دسنا ثمود لروا ل إليها يذهبون أ ظب بع بما ظليعت العقوبئة ظمئ ن بهئم اللئه صئتن

ظبهم لتهم كاسنت كيف ظليتنظروا ولك ن الرسل لتكذي لتهم قو لفهم وصئئتناع ظر وزخئئا
به وما ب ب أن يجئئوز ل حئئرام وهذا ذلك، أشب لن يئئذه ظر إلئئ،ى السنسئئا هئئؤلء ديئئا

قذبي ن ظل الغئئرض؛ لهئئذا المكئئ لوالسئئلم: ((  الصئئلة عليئئه الرسئئول لقئئو
رلوا ةبين هسسؤلء علسسى تسسدخ لذ لل المعسس ةكين تكونسسوا أن إ لسسم فسسإن بسسا
رلوا فل باكين تكونوا )). عليهم تدخ

ظم ن سن الكريمة الية فوائ.د و رر التاريخ في أ لر عب ظبئئ بت ظقئئل بهئئا يع ظله: (( العا لقئئو
رة كان كيف فينظرنوا )). قبلهم من الذين عاقب

ظم ن لل الية فوائ.د و بما قع ظس است قول،ى قيا بل ظله: ((  ا منهسسم أشسسد نوكانوالقئئو
بكهم تعال،ى الله كان )) فإذا قوة ظسنهم مع أهل س.د كو سن قوة متنهم أش إهل ،ك فئئإ
أول،ى. باب ظم ن هؤلء
ظم ن سن الكريمة الية فوائ.د و سوة أ بمت مهما البشر ق لظ لعهم ل ع اللئئه ظمئئ ن تمتن

لئا قبلهسسم مسسن السسذين عاقبسسة كسسان كيسسف فينظرنوالقئئوله: ((  شئئي
بم ن قالت لما )) ولهذا قوة منهم أشد نوكانوا ل.د عاد:  قيل قوة؟ متنا أش
لد هسسو خلقهم الذي الله أن يرنوا لم أنولهم: ((  )) قسسوة منهسسم أشسس

طي ب.
ظم ن سن الكريمة الية فوائ.د و لبئئا الرض فئئي السير في أ لما أو قل برة قئئ.د ل عئئب

ظل بس قر لم ظل بل إليهم لل لس لر ظلل لضئئا، و سن أي ظبي ن إهل ،ك فئئإ لسئئل المكئئذ رر للر بصئئا اسنت
لسل، سن معلوم للر بك إذا الله أ سو ،ك أهل ل.د سسنهسناصر يا ع رر ! فإ شك. بل لك اسنتصا

ظم ن لي الكريمة الية فوائ.د و ظز سنف قج نومالقئئوله: ((  وجئئل عئئز اللئئه عئئ ن الع
)) الرض فسسي نول النسسسمانوات فسسي شسسيء من ليعجزه الله كان
سن بي فيها ل قف ظل عتنه العجز سن ظمه لكما ظته. عل وق.در

ظم ن سن الكريمة الية فوائ.د و ظت ظم ن أ ييا يكئئون مئئا تعئئال،ى اللئئه صئئفا أي سئئلب
ييا ظف ظ ن متن لطه الله، ع سن وضاب سل أ ظة ك بف ققص ص رة فهي سن سي ظف وجئئل عئئز الله ع ن متن
ظع.دة هذ ه سن كما عامة، قا رة فهي كمال صفة كل أ التفصئئيل ولكئئ ن لئئه، ثابتئئ
س.د سن دليئئل؛ مئئ ن فيئئه لبئئ المثسسل نوللهلقئئوله: ((  عامئئة القاعئئ.دة هئئذ ه ل
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سن فئئي التفصئئيل )) لكئئ ن الحنسنى السماء نولله)) ((  العلى هئئذ ه أ
بتنة الصفة سي بية أو لله الثابتة المع ظف دليل. ظم ن فيها لب.د عتنه متنت
ظم ن طي ب سن الكريمة الية فوائ.د و ظفئي ل وتعال،ى سبحاسنه الله أ لئا يتن عئ ن شئي
ظت إل سنفسه ق.د ه كمال ظلثبو سسنه ض إنسسهقال: ((  ليعجز ه الله كان ما قال لما ل
لرا عليما كان سن ذلك ظم ن )) فيستفاد قدي ةة كل أ بف ل اللئئه عئئ ن متنفيئئة صئئ
لد برا لد بها لي سر قفي؛ مج سن التن سن إذ فائ.دة فيه ما التنفي مجرد ل بي أ المحئئض التنف
رم ب.د قحض ع لم م قيء ليس والع.د لل بش لل، يكون أن ع ن فض سن كما قئئ.د التنفي ول

لبه يكون قجز سب الشاعر: قول في كما الع
رة                   بل قي بب بن ل لق لرو ظ.د قغ ةة بي سم ظذ بن ول                 ظب لمو ظل قظ بس بي بة التنا سب بح

ظل بد قر بخ
ق.د ح هذا سل م رم؛ ذم؟ و ظزهم لسنهم ذ ول التنئئاس يظلمئئون يسئئتطيعون مئئا لعج

لرون ظ.د لبه يكون وق.د بالذمم، يغ بم سب سية ع.د ظل ه ولكئ ن للكمئال ل القاب سسن لر ل غيئ
ةل سن لو كما الصفة لهذ ه قاب بر قلت: إ بتنا ج.دا ظت ظلم ل بي لل بيته يم.د ح واح.د يظ مث
ظلم ما ج.دار ه أن يقول قظ ظلم  ل.. صحيا ح؟ أح.د بي سسنه ل ل، لك ن أح.د يظ ق.دل ل ع
سسنه لك ن الع.دل كامل ببل ل ل قلم، كلمة يق ليها لظ ظتها عتنه فتنف لئئو حئئت،ى لئئه، كثبو

رر ظلم قلت: ج.دا بحئئ.د مئئا يظ ق.دب ق، أ بصئئ لذا طيئئ ب لي بفات إ الئئتي المتنفيئئة اللئئه ظصئئ
قميها بماء يس بل سية الع ظب قل سم ن الس بض بمال تت ر.د ك سض ظتني ال ظل يع ظمه لكما ظته عل بر ق.د لقئئ ل و
لز ه ظج قع قيء لي بماوات في ش سس الرض. في ول ال

ظم ن لت الكريمئئة الية فوائ.د و سن إثبئئا بوات أ بما سسئئ بثئئر ال ب.دة ظمئئ ن أك ظحئئ ظد وا لجئئو لو ل
قمع ظتني الج بءت يع بغة جا ظصي قمع ب بج بماوات) وهئئي ال سسئئ قبع (ال قص بسئئ ظن بتنئئ القئئرآ

ستنة لسئئ يمانوات سسسبع اللسسه خلسسق كيسسف تسسرنوا ألم((  وال لقسسا يسسس يبا )) ةط
ستنة لس برة كذلك وال ظه سن ظفي بظا ظل السئئبع السماوات بأ اللئئه صئئل،ى التنئئبي كقئئو

لب اللهموسلم: (  عليه نبع النسمانوات ر لنس يما ال ين نو نل يل نظ ). يأ
ظم ن ظ.د و لت الكريمئئة اليئئة فوائ بمي ن إثبئئا ظء ظمئئ ن اسئئ بمئئا اللئئه أسئئما له ظليئئم و الع

بتنا ه وما والق.دير سم أو والقئئ.درة العلئئم وهئئي صئئفة م ن حكم أو صفة م ن تض
قكم سسنه وهو لح بلم أ قع ظ.در بي قق قل عل،ى وي سسنه شيء لك لما كان إ لرا، علي لر...  قئئ.دي قي سسئئ ال
بهة الرض في قز لتن يعتني؟ لل

.... للعتبار : ل،الطال ب
ببار الرض في : السيرالشيخ ظت قع بس ل ظلل بسنت وإذا به، بأ لته كا بح بل بر مص بث ظم ن أك
ظصه قق لدا، كان سن لمو قح لصه كان وإن م بر سنق ظته ظم ن أكث بح بل سسنه مص ظغي، ل فإ بب قتن لل ي فمث

ب ب لو به لظر ذ وفئئي السنهار وفي الشاهقة الجبال في تعال،ى الله آيات في يتن
ببه وما البحار ر ن فهذا ذلك أش بس قلئئف كان إذا لك ن محمود، بح بك بقئئة ظمئئ ن لي بف ستن ال
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بثر لع مما أك ظف بت قتن به،ى فإسنه السنسان به ي قتن سن عتنه؛ لي بعة ذلك في ل بضا بمال إ سمئئا الئ أ
بقة كان إذا بف ستن بلة ال ظلي ةل ذا الرجل هذا كان أو بق لر ل كئئثير بمئئا سر بضئئ بت ستنئئه بئئه بي ولك

لع ظف سية التناحية ظم ن به يتنت ظسن بما بس فل الي قأ @ به بب
نوتعال،ى: ((  الله قال ثم يل رذ ينو ةخ يؤا ره ري لل يس ال لنا يمسسا ال ربوا ةب ينسسس يك يمسسا يك ير يتسس

يلى يها يع ةر نه نن يظ ءة ةم لب نن يدا ةك يل نم ينو ره رر كخ يؤ يلى ري ءل ةإ يج ممى يأ ينس يذا رم ةإ يء يف يجا
نم ره رل يج لن يأ ةإ يه يف لل ين ال ةه يكا ةد يبا ةع لرا ةب ةصي ظذ ه45))[فاطر: يب به بلو)  سية ] ( ظط قر بشئئ

ظتي قأ بت لة و(لو)  قرطي قتني وتأتي هتنا كما بش بل للتم ظله: ((  مث لدنواقو رن يلسو ينو ةه ند رتس
ين رنو ةه ند ري لل: لئئو )) وتقول يف بث لل ظلئئي كئئان بم قثئئ ظل ظم ستنئئ،ى يعتنئئي فلن بمئئا بم بت أن أ

ظتي للتمتنئئي وتئئأتي شئئرطية فتئئأتي فلن، مئئال مثئئل لئئي يكئئون لضئئا وتئئأ أي
سية ظر ب.د لكئئون أن فإمئئا شرطية كاسنت وإذا شرطية هي هتنا (أن)، بمعتن،ى مص ي

لبها لتا جوا بب قث سما لم سيا: فإن يكون أن وإ ظف قتن لتئئا كان بم لت فيئئه فئئالكثر مثب اللم إثبئئا
ييا كان وإن بثر متنف لف فيه فالك تعال،ى: قوله الثبات في ذلك مثال اللم، حذ
لمسسا يلجعلناه نشاء لو((  اللم (لجعلتنئئا ه) ففيئئه الجئئواب؟ )) أيئئ ن حطا

برة: ((  سنفس في تعال،ى وقال رء لوالسو يشا ره ن ينا نل لجسسا جع يجا )) الجئئواب رأ
قت بف ظذ لح سما اللم، متنها (جعلتنا ه) و لبها كان إذا أ ييا جوا ظف سن متن الكئئثر بئئئ(مئئا) فئئإ

لم ب.د ظسنها ع لل: لئئو فتقئئول (ما) بئئاللم، اقتران ع.دم باللم اقترا بمئئا جئئاءسني مث
لته، قتن به رذ لوتعال،ى: ((  الله قال وهتنا أ ةخ يس الله يؤا مسسا كنسسسبوا بمسسا النا
يك ير ةرها على ت لبة ةمن ظه لن )) وقئئ.د يدا ظر قليلئئة بئئئ(مئئا) لكتنهئئا اللم تقئئت
الشاعر: كقول

بط،ى ولو  قع بر لسن بيا ظخ بما ال بتنا بل قق بر بت قف ا
رذ لوتعال،ى: ((  الله يقول افترقتنا، ما والكثر ةخ )) كنسسسبوا بمسسا اللسسه يؤا

يك ما((  المعاصي ظم ن ةرها على تر لبة ةمن ظه لله: (يؤاخئئذ) أي دا )) قو
ظق ب بعا بذة لي بخ قسن ب والمؤا سذ ببئئة بال لقو لع رم عليئئه، ال بعئئا لله: (التنئئاس)  بمل وقئئو يشئئ
بمل الكفار بصاة ويش لع لذ فلو المؤمتني ن، ظم ن ال سلهم التناس يؤاخ كسئئبوا بمئئا ك

ب ،ك ما لله: (بما دابة، ظم ن ظهرها عل،ى تر تكئئون أن كسئئبوا) (مئئا) يجئئوز وقو
ظبهم، مص.درية لة تكون أن ويجوز أي: بكس لصول فلب.د موصولة كاسنت فإذا مو

ظر ظم ن ظ.دي بمئئا العائئئ.د تقئئ ظب لر ه:  لبو ه، وتقئئ.دي بسئئ لله: (بمئئا بك بمئئا كسئئبوا) أي وقئئو
لبوا بس بت سم،ى المعاصي ظم ن اك بس لبا؛ المعاصئئي تعئئال،ى اللئئه و سن كسئئ ظمئئل ل العا

بتنال سسنه جزائها ي بس ب فكأ بزاء هذا ك سسنه مع الج ر ب أ قس ظبا ح بك سل را ر ب و خاسئئر؟ كس
ظسر بذا ولهذا خا برن إ بت،ى الصالا ح العمل مع اقت اللئئه قئئال اللفئئظ هئئذا بغيئئر أ

لنسا الله يكلف لتعال،ى: ((  يعها إل نف نس يبت ما لها رنو ينس ما نوعليها ك
يبت ينس يت نك سرب ق ا ظرد إذا أمئئا بيتنهما، )) فف قفئئ ل.دهما لأ قسئئ ب... الخئئر عئئ ن أحئئ  الك
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له: ((  السيئات، وفي بالخيرات لل يك ماوقو ةرها على تر الرض )) أي ظه
بد الرض المؤلف: أي قال " كيف قئئال مئئذكور؟ غيئئر علئئ،ى الضئئمير وأعئئا

سسنه لضهم: إ لكور عل،ى أعاد ه بع لله: ((  وهو مذ ليعجسسزه اللسسه كسسان نوماقئئو
لنه الرض في نول النسمانوات في شيء من لمسسا كان إ لرا علي قسسدي

لله )) والكلم ةب ق في ك ظب ق فئئي واحئئ.د سيا ظلهم العاصئئي ن سئئيا ظتهم ومئئآ بب وعقئئو
رق فالكلم لذا فالرض واح.د سنس لضهم: هي وقال مذكورة، إ لر بع مئئذكورة غي

ستنها سن السياب ق ظم ن معلومة لك سسنمئئا الئئ.دواب ل قهئئر علئئ،ى هئئم إ فهئئي الرض ظ
للومة بم ومئا السئياب ق، ظمئ ن مع ظلئئ سسنه السئياب ق ظمئ ن لع لج ل فئئإ ةع إلئئ،ى يحتئا ظجئ قر بم
بر ألم مذكور، نت حتىتعال،ى: ((  قوله إل،ى ت ير قت بالحجاب توا بر مئئا )) توا

قمس هي؟ سش سسنه مع ال قق لم أ ظب قس قكئئر، لهئئا بي ستنهئئا ظذ سسنهئئا معلومئئة لك الئئتي هئئي ل
ةرها على ترك مايقول: ((  بالحجاب، تتوار ى بمة دابسسة من ظه )) سنسئئ

لب ظ.د ظم ن) حرف عليها ت سل زائ.د زائ.د جر " ( سسنها ل؟ و بءت ل (مئئا التنفئئي بعئئ.د جا
لة عليها تر ،ك ما دابة) أي م ن عليها تر ،ك ستنها داب بلت لك قكئئ.د عليها دخ ظم ن) لتؤ )

بمة عليها ت.دب المؤلف: سنسمة قال العموم، بس لل هئئي " التن ةت كئئ سفئئس ذا بتن تت
سسنها بسم ظم ن مأخوذة ل ستن لفس وهو ال بتن ست سفئئس، فئئإسنه لرو ح فيئئه شئئيء وكل ال يتتن

بلك المعتن،ى به لل بل قرض، عل،ى شيء لك سما ال بشر أ سب لصون ال بعا لهئئم ال لك بل به ظضئئا ح ف وا
سما لرهم وأ ظهم غي ظم قؤ لش ظب ظم ف قؤ لش بصاة ظب لع لت ال لمو سمئئا الئئ.دواب هئئذ ه بت بع بئئأن إ يمتنئئ
بطر وجل عز الله لت والتنبات الم لمو بت سسنهئئا الئئ.دواب هذ ه ف ل.د ل ل ظجئئ لشئئا، ت أو عي
بئئئة تمئئوت أسنهئئا ظب بهئئا بأو لح بتا قج ظل بسئئب ب ت نولكنقئئال: ((  ثئئم التنئئاس، أعمئئا

رهم رر كخ يؤ ءل إلى ري يج ممى أ ينس لرهم " ولكئئ ن القيامئئة يئئوم )) أي رم أي يئئؤخ
س.دة أجل) أي (إل،ى الله، هو والفاعل التناس سي ن لم بع لم سم،ى)  لم هو؟ وما (مس يو

لن((  هود سورة في وتعال،ى تبار ،ك الله قال كما القيامة لة ذلك في إ ليسس
يمن يف ةل يب خا رم ذلك الخرة عذا رع يو يسسوم نوذلسسك الناس له مجمو

رره * نوما مشهود لل نؤخ ءل إ يج ةل معدنود ةل بم،ى )) أج سي ن مس م ن عتن.د مع
لم ول وتعال،ى سبحاسنه الله عتن.د ؟ بل سن الله، إل الجل هذا يع ل الساعة علم فإ

لن ظه إل يكو بز وتعال،ى سبحاسنه لل بج لم عتنه بع بل بشئر أع بب لم ال بلئ بكئة وأع ظئ حيئ ن المل
بل لل سئئأ مسساقئئال: (  السئئاعة عئئ ن وسئئلم عليئئه اللئئه صئئل،ى التنئئبي جبريئئ

رل رئو يلم عنها المنس ةئل ةمن بأع لنسا بجل ) طي ب، ال أن لبئئ.د المسم،ى وال
ظجيء، لل بي رم،ى شيء ك بهم الجل لك ن قري ب فهو مس قب لر ه الئئذي هو الم ظظئئ يتنت

لصل، أن إل،ى السنسان سما يح بصئئل أن فلبئئ.د المسم،ى أ بء (( فئإذا إليئه، ليو جئا
للهم بهئئت )) يعتنئئي أج بت بر المئئ.دة اسن لم وصئئا رء القيامئئة يئئو لة كئئاسنت سئئوا القيامئئ

قغر ى، القيامئئة أو الكئئبر ى لصئئ سمئئة الكئئبر ى القيامئئة ال ظع العا التنئئاس لجميئئ
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لت والصئئغر ى قل مئئو لن((  إسنسئئان لكئئ يه فسسإ ين اللسس ةده كسسا لرا بعبسسا )) بصسسي
ظلهم عل،ى فيجازيهم ظة أعما ظب المؤمتني ن بإثاب سن جملئئة الكئئافري ن، وعقئئا (فئئإ

لب قر ط الله) جوا سش بء (فإذا ال له قائئئل: مئئا قئئال فئئإن أجلهم)، جا ظر وجئئ اعتبئئا
ظب بء (فإذا بالشر ط الجوا للهم جا سن أج قئئ.د بصئئيرا) يعتنئئي بعباد ه كان الله فإ

سقع: فإذا للهئئم جاء تتو لهم أج بب بق سن اللئئه عئئا سن فيقئئال: إ بله: (فئئإ كئئان اللئئه قئئو
ظ ه بل غ بعباد لرا) أب للهم جاء ظم ن: فإذا بصي لهم أج بب سن الله عاق ق.د بم ن هؤلء ظم ن ل
لبه، فل عتنه الله يعفو ظق ستنه يعا بكر ولك سسنئئه بذ رر أ ظصئئي ظزيهم بأعمئئالهم ب عليهئئا يجئئا
بء وإن سل شا بعل يعاقبهم أ رق بم ن في ف ظح بت قفو يس @ الع
ظئ.د الكريمة الية هذ ه في لة متنها فوا بع ظم بس قل ظه ح لهه وتعال،ى سبحاسنه الل سسنه وج أ
لذهم لو ظخ لبوا بما يؤا بس للم ولك ن دابة ظم ن عليها تر ،ك ما ك ظهل وجل عز يح قم لي و

يتوبون. التناس لعل
ظ.دها وم ن لم فوائ ظة تما لر حيث تعال،ى الله ق.در ظ.د قق بل ،ك عل،ى ي بلم إه ظبلحظئئة العئئا
دابة). م ن ظهرها عل،ى تر ،ك (ما

لن ومتنها ظم بيا قؤ رم ق.د وأسنها المعاصي ش لع ظصي بت بر ه العا سلئئف وغيئئ بك لم ظلل وغيئئر و
سلف بك سل ل؟ ول الم سن وإ بثر هي التي ال.دواب هذ ه فإ ظمئئ ن البشر ظم ن بكثير أك و

لبها ما الج ن لر وهي ذسن سلفة غي قؤم ظم ن هذا لك ن مك سسنهئئا المعاصي ش تشئئمل وأ
بمكلف. ليس م ن حت،ى
ظم ن ظئ.د و رد الكريمة الية فوا ظله: (ل الجبرية عل،ى الر ربوا بماقو ينس بتك بب قث ) فئئئأ
ظ.د قب لبا، للع سن والجبرية كس رر السنسان يقولون: إ بب قج بمل عل،ى لم ظطيع ما الع بت يسئئ

ظس ب، بت رر يك بب قج بمل أن عل،ى لم لرا يع يرا. أو خي ش
ظم ن ظ.د و لت الكريمة الية فوائ ظة إثبا بم قك سز الله ظح ظة في وجل ع بزا بجئا ظلي ن لم ظم بعئا ال

ظلهم ظله: لو بعم سبئئة) مئ ن ظهرهئئا علئئ،ى تئئر ،ك مئئا كسئئبوا بما يؤاخذهم لقو دا
ظك ن ظمه ول قل ظح لرهم ظل قخ بؤ ةل إل،ى لي مسم،ى. أج
ظم ن بمة الية فوائ.د و سسنئئه الكري قت مهمئئا أ سلئئ بشئئر بح بب ببئئة ظمئئ ن بال لقو برة لع قم ب.د أو لمئئ

سسنما بصةققمتن قت بما بماذا؟ ذلك فإ بب ظهم كس @ أي.دي
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